
 דדמשה 11.5.99 טנרטניא ןטפק |

 ןוינקב המולעח וע
 "ימואלניב קזב טורטניא" לש יונמ
 לע םילקש יפלא לש םיבויח הליג

 לש ןוינקב ךרע אלש חוינק ב
 ,ףוסבל רזחוה ףסכה .5סא₪ז |
 הרק חמאב המ רורב אל ןיידע לבא

 רחסמל רשקב םיקופקפ לע םיעמוש ונא תובר
 אוה םאה ?םינוקל חוטב אוה םאה .ינורטקלאה
 תא ?תועטב יתוא ובייחי םא הרקי המו ?חונ תמאב
 אל הז לבא ,םילקש יפלאב ,תועטב ובייח 'א

 רחסמל רושק
 הביסמ ,ינורטקלא

 4 ד

 אל ללכ 'א :הטושפ
 .טנרטניאב רבד הנק

 ןוינקה
 לש ילאוטריווה
 עיצמ סאד
 וב שוכרל םישלוגל
 אוה .בוט לכמ

 ףאו ,תואיכ חטבואמ ןימא ודיע
 תכרעמב ,ךכל רבעמ
 לש 587 החטבאה

 חותיפ ירפ הנכות ידי לע לעפומ אוה .הזיו
 תורמל .ולוכ םלועב קווישל תדעוימה ,ידעלב
 הצירפל דשח שי יכ ררבתה הלא םימיב ,תאז
 ןונגנמב םירדס יאל תוחפל וא ,ןוינקה תכרעמל
 ועריאש ,ילאוטריווה ןוינקב תוינק לש בויחה
 יאמ האצותכ .1999 ראורבפו ראוני םישדוחב
 םילקש יפלא לש םימוכסב שלוג ביוח ולא םירדס
 .םלועמ עציב אל ןתואש תושיכר ןיגב

 ןיב ומש םוליעב ץפח אוהו ,'א אוה שלוגה
 יצחכ ךותב היינשה םעפה וז :ךובנ אוה יכ ראשה =

 ידי לע ןיקת אל בויחל ןברק לפונ אוהש הנש
 םוקארשי תרבח יטילפמ אוה 'א .טנרטניא תרבח
 ינפל תצק לבא ,םישרוח המכ ינפל הרגסנש =

 םילקש תואמ לש םוכס שארמ התבג הריגסה
 הז רבר .הייונמ לש קנבה ןובשח לש רישי בויחב

 וא תמדקומ הערוה לכ אלל ,'א ירבדל ,השענ =
 תיפסכה התקוצמ ילוא תלוז ,ןיעל תיארנ הביס =

 .הרבחה לש
 ?םירמ תונורכיזב בוש שודל המל לבא י

 .150א87-ל ורבעוה הייונמו ,הרגסנ םוקארשי
 ול היה יאדכ ילוא .150'א םדומ ללכב ןיא 'אל
 היגולונכטל רובעלו תונמרזהה תא לצנל =

 ,150אטד לש ישימחה טנמלאה לש תינדריתעה
 ולש קפסה רבע בוש הנהו בר ןמז רבע אל לבא
 הרבעו םיידי הפילחה 150א8ד :השרח תולעבל
 .ימואלניב קזב יריל

 יביצקת ןויד להנתה הנשה חספה גח ברעב
 יפדב 'א ףפונ וכלהמבש ,'א תחפשמ תיבב

 הקוצמה תא חיכוהל תנמ לע ולש קנבהמ ןובשחה |
 ,רמא אוה ,"יל שי סונימ הזיא יארת" .ותשאל =

 ותשא הציצה אלמלא ןוידה םייתסמ היה הזבו
 2,040 ךסב רבסומ אל בויח התליגו ,קנבה יפדב
 תאצמנה ,50אמז טנרטניאה תרבחמ םילקש
 בויחה םוקמב ."ימואלניב קזב טנרטניא" ידיב
 התליג ,שדוחל םילקש תורשע המכ לש ליגרה
 םירורב אל םיבויח ןובשחה יפד לש הרוחא הקירב

 467 ,ראוניב םילקש 439 :ןובשחב ועצובש ,
 ףוסב םילקש 2040"ו ,ראורבפ עצמאב םילקש |

 ,וירבדל ,התיה 'א לש ותשוחת .שדוח ותוא
 םה ,יל עוריה לככ .ןובשחה תא יל םינקורמ"ש
 םג ילש ןובשחהמ ךושמלו ךישמהל םילוכי ויה |
 .יל רמא ,"םיפלא תורשע י

 2,500-כ לש יופצ אלהו רבטצמה בויחה
 בצמל 'א לש קנבה ןובשח תא סינכה םילקש
 ריבסהל השק םיליגר םימיב םא .גחה ברע ,השק
 השק הז היה םעפה ,תועטב תביוחש ךלש יאקנבל
 החלשנ אל םלועמ 'אלש הדבועה חכונ רחוימב
 - םיליגרה יונמה ימד לע אל ,הלבק וא תינובשח
 .בושיחב תויועט לע אלש יאדוו יארוו

 תא ררבל ידכ ימואלניב קזבל דימ הנפ 'א
 רפסמ ךראו ,בכרומ היה רוריבה לבא ,ןיינעה
 תורבס 'א ינפב ולעוה רוריבה ךלהמב .תועובש
 ,ולש המסיסה תרזעב הנק והשימ ילוא :תונוש
 םוכסה הבוג תא .תירותסמ תועטב רבודמ "לואו

 זפפא ןוינקב הנק אל 'אש גצה

 ןובשח יפר יפל 'א עדי רבסה אלל ונממ אצוהש
 לש ןדמא לבקל חילצה אל לבא ,ולש קנבה
 דימ לביק אל םג ןכלו טנרטניאה תרבחמ םוכסה
 קזב טנרטניא" תכרעה .הרזחב ולוכ םוכסה תא
 ימתס ןפואב ול הרסמנ רזחהל רשקב "ימואלניב
 יטרפו תוינקה טוריפ אלל ,ןופלטה ךרד
 ,םילקש 2000 ךס לע ק'צ וילא חלשנו ,םיעוריאה
 .קזנה תא הסיכ אל ק'צבש םוכסה .טוריפ אלל

 'א לש ותיינפ רחאל תועובש יצחו השולש קר
 ינאש יתיארהש ירחאו תובר תויוזגרתה ירחא" -
 הנפ ףאו תרושקתל הנפי יכ םייאש רחאלו ,"חתור
 תוקיודמ תולבקו תוינובשח וילא ועיגה - ונילא
 .םילקש 700 ךס לע ףסונ ק'צ ןכו ,בתכב

 ונובשח לע הגיגחה יכ וגדמל תוינובשחהמ
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 :הירוגטקו הקלתמ

 קיש +וייד :רעול
 מייעמ ללוב ריחמ

 ןודעומה לע עדימל

 קחשמ ,.ג.א.מ לש 'ץניא 17 רוטינומ הללכ 'א לש
 קחשמ ,"תימורה הירפמיאה" קחשמ ,"זרוו ראטס"
 -ב ודמאנ ועצובש תוינקה לכ ךס - דועו ,"ןויר"
 האמכ תפסותב ול רזחוה הז םוכס .םילקשש 4
 לש יוציפ 'אל עצוה ןכ .תיביר תואצוה םילקש
 לע ?קוידב המכ .םולשת אלל השילג ישדוח המכ
 .ןתמו אשמ תעכ להנתמ ךכ

 הרק הז ךיא 1
 םאה :איהו ,החותפ הרתונ תנינעמ הלאש לבא

 ?רבורמ תועט וזיאב - ןכ םאו ,תועטב רבודמ
 ילב הביוחו הקפוס ,הנמזוה הרוחסש ןכתיי םאה
 רבודמ םאו ?רבד יצחו רבד ךכ לע עדי 'אש

 יכארועיה טנרטניאה ךלחמב גורדש :בקעמ

 קקסה לע ונחוויד םישדוח העשתב ינפל

 ןיעמ אוהש ,ילארשיה טנרטניאה ףלחמב

 דוגיא ידי לע תקזחותמה תימוקמ חיזכרמ

 יקפס ןיב תרבחמו ילארשיה טנרטניאה

 ןץייאהל דעונש ,ףלחמה .לארשיב טנרטניאה

 גנרמובל ךפה ,לארשי ךותב השילגה תא

 ףלחמה לא םיקפטה לש השיגה יווקש םושמ

 וניתמהש הלאכ םיקטסה ןיב ויה .םיקוקפ ויה

 לש השידח היגולונכטל ףלחמה גוררשל

 היעבהש םלוכל רהבוה ףוסבל יב םא , א

 ,\1אז"ל תוכחלו ךישמהל ידכמ הרומח

 .םייניב תונורתפ ואצמנו

 :רבעה תלחנל הלא םימיב ךפה הז לב

 תרשפאמה ,\'א1 תייגולונכטל גרדוש ףלחמה

 הברהב םיבחר םיווקב ףלחמל רבחתהל

 ןיזיווטנו בהז טנרטניא .הכ דע גוהנ היהשמ

 םיווקב םינורחאה תועובשב ףלחמל ורבחתה

 ,האוושה םשל .תחא לכ בי'מ 10 לש בחורב

 2-מ חבחרה לע רבוד םישדוח העשת ינטל

 רופישב םתשגרה םא זא .ב'ימ 4-ל ביימ

 וישכע ,םינורחאה םימיב השילגה תוריהמב

 .חמל םיעדוי םתא
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 17 לדרג 0.26 לש תדדקנ לדיג 707 יגיד סה
 קוח בג סע ינשדח ךסמ בשחמ יא.
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 ילב שחרתת וזכ תועטש ןכתיי םאה - תועטב
 טנרטניא" תרבוד ?ךכ לע עריי יונמל טרפ שיאש
 ונתוא התנפה ,ונינפ הילאש ,"ימואלניב קזב
 היח ןיידע איה יכ רבתסמש ,150א₪7 תרבחל
 תלהנמכ אלא ,טנרטניא קפסכ אל ,תלעופו
 וילאש ילאוטריו ןוינק ותוא לש תחתפמו
 םויהו) "ימואלניב קזב טנרטניא" ישלוג םיעיגמ
 .(ו1זק://ששו.סבתעסמ 00.11 ארקנ אוה

 תינשדח הנכות תועצמאב להונמ ןוינקה
 ,טנרטניא יקפס ירי לע בויחו םינוינק לוהינל
 קושב בורקב תזרכומ תויהל תדמועה
 אוה ,ורעשב בותככ ,ומצע ןוינקה ,ימואלניבה
 וליפא ןגומו חטבואמ אוהו ,"סבולגו רוכ תיבמ"
 לש תמרקתמה תכרעמה ,587 תכרעמ רי לע
 180אמז ייונמש איה הדבועה לבא .הזיו תרבח
 םיצורש ("ימואלניב קזב טנרטניא" ייונמ םויכ)
 תמסס תא דילקהל אלא םיכירצ םניא וב תונקל
 הבודמ 'א לש הרקמב .טנרטניאל םהלש הסינכה
 יקפס השולש לש םיידי הרבע רבכש המסיסב
 יבלשמ דחאב ותמסיס הפלר םאה .טנרטניא
 ?תולעבה תרבעה

 קקזנ אוהו ,תורכחתה ישק ויה 'אל :דועו
 וירשק ךלהמב ,וירבדל .תינכטה הכימתה תרזעל
 אוה "ימואלניב קזב טנרטניא" לש הכימתה םע
 .ותמססל הרבחה ירבוע די לע תחא אל לאשנ
 תעיריל םירבדה תא יתאבהשכ ?רושק הז םאה
 ,"ימואלניב קזב טנרטניא" לש ינכטה תורישה
 םה ןיא םלועל יכ יעמשמ--דח ןפואב יל רמאנ
 םה ,אסיג ךדיאמ .םישמתשמהמ המסס םישקבמ
 םה ןיא יכ ונעט ,הנעטה תריקחב ןיינע וליג אל
 יתוא ונפהו ,היעבל רצ םמצע תא םיאור
 יל רמא ןוינקב .ז80אמז ןוינק יליעפמל
 תררפומ ונלש תכרעמה" :יול יבא ל"כנמסה
 קזב טנרטניא ידי לע תלעפומה ,בויחה תכרעממ
 ונרתיא ,היעבה לע ונל רסמנ רשאכ .ימואלניב
 דעש אלא ."תועטב רבודמש תוקד 10 ךות
 הקידבה המייתסה םרט ןויליגה תריגסל
 ךיא :הלאשל הנעמ תתל הדעונש תימינפה
 ?תועטה התרק

 ?ללותשמ גאב ?ינומלא בנג הפ היה םאה זא
 רתויב יוארה רבדה ?שונא תועט םתס ילואו
 ףוחר שממ אל שיאלש ,אוה השרפה לכב ןויצל
 תובינג תרדס לש םישדוח העברא ירחא .תעדל
 תיסנניפה ןתפישח ירחא ,תויועט וא
 ירחא ,ףסכה תבשה ירחא ,תיתרושקתהו
 לוצינ רבדב רשח הלעמה הנעט תעמשנש
 הבושת ןיידע ןיא - הרבחה ירבוע רי לע תואמסס
 ?הפ הרק ,םצעב ,המ :הלאשל


